
 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 
ĐẦU TƯ I.P.A 

 
Số:         /2016/IPA 

                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
   Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2016 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 

Để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo lập danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu 
như sau: 

1. Tên tổ chức đăng ký lưu ký: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 

2. Tên viết tắt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 

3. Trụ sở chính: Số 59, phố Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội. 

4. Điện thoại: (84-4) 39 410 510 – Fax: (84-4) 39 410 500 

5. Giấy Chứng nhận đăng ký 
kinh doanh: 

Giấy đăng ký kinh doanh số 0103021608 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/12/2007, đăng ký thay 
đổi lần 5 ngày 26/03/2009. 

6. Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng). 

7. Thông tin cổ phiếu:  

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu đăng 
ký lưu ký: 

60.000.000 cổ phiếu. 

- Tổng giá trị cổ phiếu 
đăng ký lưu ký: 

600.000.000 000 đồng. 

8. Mục đích chốt danh sách: Thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam. 

9.Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 07/04/2016 

Trường hợp quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, thay đổi thông tin cổ đông trước ngày 
chốt danh sách nêu trên thì cần thực hiện trước 16h00 ngày 07/04/2016. Sau thời hạn này Công ty 
sẽ dừng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, thay đổi thông tin cổ đông để thực hiện lưu ký cổ 
phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thông báo này thay cho các thông báo trước 
đây của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký cổ phiếu. 

Mọi thông tin liên quan đến việc sở hữu cổ phần và tra soát thông tin, cổ đông vui lòng liên hệ với: 
Ông Điêu Ngọc Tuấn - Trưởng ban pháp chế Công ty, Điện thoại 0989669667, Email: 
tuan.dieu@ipa.com.vn. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu Công ty 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 


